
 Pionierzy na obcej ziemi 

 

Jadąc drogą krajową nr 46 z Częstochowy w kierunku Ozimka i Opola można bardzo łatwo 

zauważyć jak silne i widoczne są wciąż różnice pomiędzy Górnym Śląskiem a ziemiami 

sąsiednimi, wpierw polskimi, a następnie znajdującymi się pod przemożnym wpływem 

zaborczej administracji rosyjskiej.  

 

(…) 

 

Jest jednak na tej samej trasie miejscowość, której charakter już na pierwszy rzut nie pasuje 

ani do uporządkowanych, śląskich domków, ani też do nieco eklektycznych zabudowań bliżej 

Częstochowy. Wjeżdżając bowiem do Grodźca, czy to od strony Ozimka, czy też od strony 

Dobrodzienia, po prostu widać, że jest to miejscowość z jakiejś jeszcze innej, trzeciej strony 

granicy. 

 

(…) 

 

Właściwa historia Grodźca rozpoczęła się dwa wieki przed pojałtańską wędrówką ludów, 

choć również nie były to spokojne czasy. Po ogromnym sukcesie militarnym i politycznym, 

jakim dla Prus było niemal pełne zwycięstwo w ramach I wojny śląskiej z Austrią (1740-1742) 

Hohenzollernowie przejęli władzę nad praktycznie całym historycznym obszarem Śląska. 

Obszarem o dość bogatej historii, ale jeszcze bogatszej ziemi. Świadom tego faktu Fryderyk 

II Wielki zainicjował szeroko zakrojoną akcję kolonizacyjną, która miała na celu wykorzystać 

potencjał nowej prowincji, przez wiele lat pozbawionej nie tylko inwestycji, ale wręcz 

zainteresowania ze strony Habsburgów. 

W ramach kolonizacji fryderycjańskiej, bo tak w historiografii nazywa się to zjawisko,  

w krótkim czasie założono na Śląsku ponad setkę osad, w których zamieszkiwali na ogół 

koloniści z trenów Niemiec. Osady te liczyły na ogół kilka, maksymalnie kilkanaście domów. 

Powstawały w miejscach słabo, lub też praktycznie niezamieszkałych, często w regionach 

silnie zalesionych, w pobliżu rzek lub strumyków. Charakterystycznym elementem była 

bardzo często parzysta liczba domostw i ich geometryczny układ. Układ, który do dziś dzień 

wyróżnia Grodziec na tle wielu sąsiednich miejscowości.  

Można zaryzykować tezę, że od samego początku nie była to po prostu „jedna z wielu” wsi.  

W jej przypadku bowiem już w momencie założenia, a więc w 1752 roku, osada liczyła 50,  

a wedle niektórych relacji nawet około 100 zagród. Nie bez znaczenia była też nazwa 

nowopowstałej osady, brzmiąca oficjalnie Friedrichgrätz, co można przetłumaczyć jako Gród 

Fryderyka. Także przepływający przez wieś strumyk, uregulowany przez kolonistów  

i przerobiony na kształt kanału, zyskał nazwę Friedrichsgrätzerwasser. Duch pruskiego 

władcy, opiekuna kolonistów, trwał w nazwie miejscowości przez kolejne dwa wieki.  

W unikatowej relacji jednego z mieszkańców, nagranej w 1934 roku, postać tego władcy – 

określonego jako „dobrý král Fridrich“ – przedstawiana była jako osoba największego 

dobrodzieja braci czeskich. 

Niezwykłość tej miejscowości nie polegała jednak wyłącznie na jej skali i wielkości,  

ale wynikała z tego, co w procesie kolonizacji było najważniejsze – a więc kolonistów.  

To głównie od ich umiejętności adaptacyjnych, ale również od umiejętności społecznych  

i motywacji zależało w głównej mierze powodzenie całej akcji. Przyszli mieszkańcy Grodu 

Fryderyka posiadali wszystkie te przymioty. 

 



(…) 

 

Na początku XVII stulecia Jednoty Brackie stały się nie tylko grupą religijną, ale też 

polityczną – to z inspiracji wielu możnych braci doszło w Pradze do buntu przeciw 

Habsburgom, co dało początek trwającemu dwa lata powstaniu czeskiemu. Niestety,  

po klęsce pod Białą Górą w 1620 roku z przeważającymi siłami wspierającej Habsburgów 

Ligi Katolickiej, rozpoczęły się prześladowania wszystkich wspólnot protestanckich  

i husyckich w Czechach i na Morawach. Przez kolejne dekady bracia czescy zakładali swe 

osady na Łużycach, ale też nieco dalej od swych rodzinnych stron, m.in. w Rzeczpospolitej 

(szczególnie w Wielkopolsce) czy w Brandenburgii, a nawet na Pomorzu. Wszędzie jednak 

traktowani byli z dużym dystansem, co wpłynęło na to, że i sami zaczęli się odgradzać  

i zamykać się w szczelne społeczności skupione wokół jednego terenu. Jedynym krajem, 

który dość życzliwie przyjmował czeskich emigrantów były rządzone przez protestanckich 

Hohenzollernów Prusy. Nic więc dziwnego, że kiedy pruska armia rozgromiła austriackie 

wojska i przejęła kontrolę nad Dolnym i Górnym Śląskiem, wielu wciąż ukrywających się  

na terenie Czech i Moraw członków Jednot zdecydowało się na emigrację wierząc, że ta 

nagła zmiana polityczna jest niemal symbolem nowych, lepszych czasów. Ufni swym 

przywódcom, a przede wszystkim ufni Bogu, kolejny raz przygotowali się do wędrówki. 

Słowo Twoje jest pochodnią nogom moim i światłością ścieżką moim (Psalm 119, wers 105). 

Jednym z organizatorów czeskiej kolonizacji na Górnym Śląsku był berliński kaznodzieją Jan 

Liberda. Z jego pomocą już w 1743 roku pierwsze rodziny braci czeskich osiedliły się  

w majątkach szlacheckich na Górnym Śląsku. Chętnych jednak stale przybywało. Nowe 

władze pruskie widziały w tym procesie potencjalne korzyści i postanowiły proces ten 

wykorzystać na swoją korzyść. Nowym koordynatorem procesu osiedlania braci czeskich 

został Václav Blanický, który od Fryderyka II otrzymał oficjalne zaproszenie skierowane  

dla wszystkich chętnych do założenia osad na Górnym Śląsku.  

W 1752 roku Blanický wraz z leśniczym Johannem Georgiem Rehdanzem i mierniczym 

Moorem wyznaczyli miejsce pod budowę nowej osady. Był to leśny teren nieopodal wsi 

Krasiejów. Po jego wstępnym przygotowaniu z pomocą stacjonującego w Opolu wojska  

oraz rozplanowaniu, z uwzględnieniem centralnie położonego kościoła, plebanii, szkoły  

i aresztu, Blanický otrzymał datowany na 25 września 1752 roku dokument wydany przez 

król Prus Fryderyk II Wielki informujący o założeniu kolonii nazwanej od jego imienia 

Friedrichsgrätz. Sami koloniści, mówiący w zdecydowanej większości po czesku, określali ją 

mianem Friedrichův Hradec lub Bedřichův Hradec.  

 

(…) 

 

Wybudowana pośrodku krasiejowskich lasów osada czeskich eksulantów miała być tym, 

czym na pustyni bywa oaza. Skojarzenia takie niezwykle przemawiały do zaczytanych  

w Piśmie Świętym czeskich protestantów, decydujących się na trudną rolę pionierów  

na nieznanej im górnośląskiej ziemi. Nie zdawali sobie jednak sprawy, że życie w oazie, 

choćby najżyźniejszej i najbogatszej w wodę, niesie ze sobą jednak pewne problemy.  

A najważniejszym z nich jest izolacja.  

 

(…) 

 

Zdecydowanie najważniejsza zmiana przyszła do wsi jednak niespodziewanie. Żywioł 

bowiem zawsze przychodzi niespodziewanie. W roku 1894 i 1904 wieś nawiedziły dwa duże 



pożary, które doprowadziły do zniszczenia większej części pamiętającej jeszcze czasy 

pierwszych mieszkańców zabudowy wsi. Szczególnie dramatyczny był przebieg drugiego  

z kataklizmów, do którego doszło we wrześniu, a więc wkrótce po żniwach – szalejący pożar 

niszczył nie tylko domy, ale też zapasy na zimę. 

Po pożarze z 7 września 1904 roku część mieszkańców porzuciła swe rodzinne strony. Już 

pod koniec XIX wieku niektórzy najmowali się do prac sezonowych do Saksonii i Bawarii, 

więc łatwiej było im podjąć decyzję o opuszczeniu rodzinnych stron. W ten sposób utworzyły 

się niewielkie społeczności braci czeskich w Lipsku i Berlinie, a także w St. Louis w Stanach 

Zjednoczonych. Pewna część mieszkańców przeniosła się też do górnośląskich miast 

przemysłowych. np. do Katowic.  

Ci, którzy pozostali, zaczęli odbudowywać swe domy, tym razem już z cegły. Nieco 

wcześniej, bo w 1890 roku, wybudowano nowy, murowany kościół. I choć pozostawiono 

dawny układ wsi, wciąż jeszcze łatwo zauważalny, to wraz ze znikaniem ostatnich 

drewnianych chałup symbolicznie znikały również ślady o trudnych początkach górnośląskich 

początków braci czeskich. Niemymi świadkami tamtych trudnych lat z połowy XVIII wieku 

zostały już tylko pojedyncze zagrody i pomniki na cmentarzu. Część wykutych na nich 

nazwisk to te, które wypisano w najstarszych miejscowych dokumentach. Mieszkańcy znów  

z mozołem ciągnęli swój pług czekając na lepsze czasy. Zamiast nich przyszły jednak 

mobilizacje i okopy wielkiej wojny w obronie Kajzera i honoru narodu niemieckiego. 

Wielka europejska burza przyniosła jednak do niewielkiej społeczności braci czeskich  

z  Friedrichsgrätzu nadzieję. Przy wsparciu zwycięskich mocarstw utworzono bowiem wolną 

od Habsburgów Czechosłowację, demokratyczne, a przede wszystkim świeckie, a wręcz 

mocno laickie państwo, otwarte na wszystkie grupy społeczne. Wizja powrotu do ojczyzny 

wolnej od prześladowań religijnych skusiła około 60 rodzin, które wyruszyły  

do Czechosłowacji. 

 

(…) 


